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Bestwina, dn. 30 grudnia 2009r. 

P r o t o k ó ł Nr XXXV/2009 

 

Z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2009 

roku w Urzędzie Gminy Bestwina. 

 

Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXV/265/2009 do 
Nr XXXV/267/09. 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.  
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 
93, 3 %, nieobecny Radny Łukasz Furczyk. 
 
Projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.  
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie projektu porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.  
5. Wystąpienie zaproszonych gości. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia 
11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok, 

2) Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 
roku, 

3) Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2010 rok. 

  7. Drugie czytanie projektu budżetu gminy na 2010 rok. 
  8.  Informacje bieżące. 
9.  Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
10. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
11.  Zamknięcie sesji. 
 
Ad.1 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich gości wg 
załączonej listy obecności, radnych Rady Gminy Bestwina, Wójta Gminy, 
Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, kierowników Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych, radnych powiatowych Bogusława Stolarczyka i Józefa 
Maziarza, oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył XXXV 
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 30 grudnia 2009r. Na podstawie posiadanej 
listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
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Ad.2 

Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został 
radny Edward Jonkisz.  
 

Ad.3 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag i został on przyjęty 14 
głosami „za”. 
 
Ad.4  
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej 
sesji z dnia 26 listopada 2009r. został sporządzony prawidłowo i znajduje się do 
wglądu na sali obrad. Na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady 
Gminy. Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on 
przyjęty 14 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
 
Ad.5 Wystąpienie zaproszonych gości 

 

Pierwszy głos zabrał: Pan Bogdan Ogrocki Komendant Komisariatu Policji w 
Czechowicach-Dziedzicach. Na wstępie podziękował za zaproszenie na 
dzisiejszą sesję i przeprosił w imieniu Pana Ireneusza Szwarga Komendanta 
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej za jego nieobecność. Wyjaśnił, że Pan 
Ireneusz Szwarga został wezwany do prac związanych z podziałem prokuratury.  
Następnie podziękował za dotację gminy Bestwina na zakup nowego radiowozu, 
w efekcie komisariat wzbogacił się o dwa radiowozy, marki kia cee’d i fiata 
ducato. Radiobus zastąpi wysłużonego, 16-letniego volkswagena transportera. 
"To była dżentelmeńska umowa. Wojewódzki Komendant Policji obiecał 

samochód, jeśli drugi zakupi gmina. Udało się, obie strony wywiązały się z 

umowy"- wyjaśnił Komendant. Zakup samochodu kia cre'd wsparty został 
finansowo przez samorząd Czechowic-Dziedzic i Bestwiny oraz bielskie 
Starostwo Powiatowe, którzy przekazali na ten cel 48 tys.    
Stan samochodów na 2010 rok jest dobry. Przedstawił stan osobowy 
komisariatu – 61 policjantów. 
Podkreślił, że bardzo dobry jest stan bezpieczeństwa w gminie Bestwina,                  
o czym mówią prowadzone statystyki. 
Przedstawił, jak kształtuje się dofinansowanie płatnych służb przez samorządy, 
np. Prezydent Bielska-Białej przeznaczył kwotę 50 tys. zł, gmina Bestwina               
5tys. zł. Nie wiadomo natomiast, czy przekaże jakąś kwotę samorząd 
Czechowic-Dziedzic. Wyjaśnił, że jeżeli samorząd wykupi płatną służbę to na 
terenie tego samorządu będzie ona pełniona, a jeśli nie, to jak było do tej pory, 
czyli na terenie działania komisariatu. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan 
Komendant złożył życzenia noworoczne.  
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Następnie zabrał głos Pan Krzysztof Gałuszka Naczelnik Wydziały Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej podkreślił, że nie ma, 
co liczyć na zwiększenie obsady osobowej inspektorów ruchu drogowego. 
Głównym terenem ich działania jest miasto, ale to nie znaczy, że zapomni o 
gminie Bestwina. Wyjaśnił, że założenie fotoradaru to nie jest taka prosta 
sprawa. Procedury są dość skomplikowane a i nie jest to mały koszt. Znacznie 
łatwiej jest założyć fotoimitator, który nie robi zdjęć, ale zdaje nieźle egzamin. 
Na zakończenie zapewnił, że będzie dbał o gminę Bestwina, a następnie złożył 
życzenia noworoczne.  
 
Radny Wiesław Szypuła zadał pytanie P. Komendantowi Ogrockiemu, czy 
istnieje możliwość zatrudnienia na terenie gminy dzielnicowego? Następne 
pytanie, dlaczego dalej na drodze z Bestwiny do Kaniowa na nowo 
wyremontowanej ulicy Witosa dalej jest ograniczenie do 40 km, /h, to samo 
dotyczy skrzyżowania na Bielsko.  
 
Komendant wyjaśnił, że z zatrudnieniem dzielnicowego byłby problem, bo 
komisariat ma określoną liczbę pracowników. Lepiej środki finansowe 
przeznaczyć na płatne służby, które już były omawiane wcześniej.  
 
Pan Kierownik Gałuszka odpowiedział, że za organizacje ruchu odpowiada 
zarządca, czyli w tym wypadku ZDP w Bielsku-Białej. Jeżeli chodzi o 
skrzyżowanie na Bielsko, to niedaleko jest ośrodek zdrowia i szkoła, czyli 
ograniczenie jest zasadne. 
 
Pani Radna Danuta Kubik zgłosiła, że na ulicach Witosa, Dworkowa, w 
Bestwince są niszczone, zabierane znaki drogowe, co stwarza zagrożenie dla 
ruchu drogowego. 
 
Pan Naczelnik Gałuszka powiedział, że sprawdzi i podejmie właściwe kroki. 
 
Pan Wójt Stefan Wodniak podziękował Panu Naczelnikowi za współpracę. 
Poinformował, ze istnieje możliwość wykonania fotoradaru przez prywatną 
firmę i wtedy gmina nie ponosi kosztów, bo są inne zasady rozliczania. Na 
podstawie analiz samorząd decyduje, czy będzie taki fotoradar na terenie gminy  
potrzebny. Będzie to problem do rozważania po analizie przeprowadzonej przez 
tą firmę. 
 
Ad.6 Podjęcie uchwał. 

Rada Gminy w liczbie 14 radnych przystąpiła do podjęcia uchwał. 

Projekty uchwał dotyczyły: 
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1) zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia 11 
grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok, 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa.  

• W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/265/09 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia 11 grudnia 

2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok  -  została przyjęta  
jednogłośnie tj. 14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. 

protokołu. 
 

2) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku,  
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława 
Grzywa.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/266/09 w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku  -  została 
przyjęta  jednogłośnie tj. 14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 

nin. protokołu. 
 

3) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2010 rok , 
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Bożena Jaromin Pełnomocnik 
Wójta ds. profilaktyki i uzależnień.  

• W dyskusji głos zabrali: 
Radny Jerzy Stanclik poinformował, że są literówki w tekście. Zadał 
pytanie, pod jakim hasłem i czy zostało podjęte działanie przeciwko 
osobom, które w centrum Bestwiny wymuszają pieniądze od 
przechodniów i przyjezdnych, co źle wpływa na wizerunek gminy. 
Wyjaśnień udzieliła  Bożena Jaromin Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki 
i uzależnień informując, że były już podejmowane kroki w tej sprawie                
i zostały wyczerpane wszystkie możliwości przewidziane przez prawo. 
Zostanie wystosowane wystąpienie o pomoc dzielnicowego.  

 
Radny Jerzy Kijas również zwrócił uwagę na błędy literowe w Programie. 
  
Radny Edward Jonkisz zapytał, czy te osoby za pomoc udzielaną z 
GOPS-u mogą wykonywać prace interwencyjne przy porządkach na 
terenie gminy? 

 
Odpowiedzi udzieliła Bożena Jaromin Pełnomocnik Wójta ds. 
profilaktyki i uzależnień, że nie mamy takich uprawnień. 
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Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zapytał, czy w rocznym 
sprawozdaniu Komisji ds. profilaktyki i uzależnień ujęte będą 
szczegółowe rozliczenia wydatków na poszczególne zadania np. na 
wspomaganie organizacji społecznych i sportowych.  

 
 Bożena Jaromin Pełnomocnik Wójta wyjaśniła, że są te tematy ujęte w 
sprawozdaniu z działalności komisji.  
 
Radny Stanisław Nycz zapytał, czy są wdrażane nowoczesne metody dla 
młodzieży mające na celu zapobieganiu uzależnieniom wśród młodzieży.  
 
 Bożena Jaromin Pełnomocnik Wójta wyjaśniła, że są prowadzone zajęcia 
sportowe propagujące spędzanie inaczej czasu niż „przy kuflu piwa”. 
Działają też świetlice środowiskowe oferujące dzieciom i młodzieży 
różne zajęcia.  
 
Na tym dyskusja została zakończona. 
  

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXV/267/09 w sprawie zatwierdzenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2010 rok -  została przyjęta  
jednogłośnie tj. 14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. 

protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek ogłosił przerwę na wysłuchanie 
kolęd w wykonaniu dzieci z zespołu regionalnego działającego przy Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie. 
 
 
Po przerwie wznowiono obrady. 
 
Ad.7 

Drugie czytanie budżetu gminy na 2010r. przedstawił Wójt Gminy Pan Stefan 
Wodniak. Wyjaśnił, że budżet na 2010r. musi być sporządzony na podstawie 
nowej ustawy budżetowej. W związku z tym zaproponował, aby za tydzień to 
jest 7 stycznia 2010r. przystąpić do przyjęcia budżetu a w późniejszym terminie 
zgodnie z nowelizacją ustawy przystąpić do jego korekty.  
Podał propozycję, że ze względu na krótki odstęp czasu do następnej sesji Rady 
Gminy, aby wszystkie Komisje Rady spotkały się w dniu 6 stycznia (środa) 
2010r. na wspólnym posiedzeniu. 
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 Radny Antoni Grygierzec zaproponował, aby wobec tego dyskusję odłożyć do 
następnej sesji Rady Gminy.  
 
Radny Wiesław Szypuła zapytał, skąd się biorą rozbieżności kosztorysowe np. 
kosztorys mówi o wykonaniu zadania za kwotę 25 milionów złotych a zadanie 
jest realizowane za 10 milionów? 
 
Wyjaśnień udzielił Artur Beniowski Zastępca Wójta informując, że oferent miał 
wcześniej zakupione materiały stąd koszt wykonania zadania został obniżony.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek zaproponował termin sesji w 
sprawie przyjęcia budżetu na 2010r. na dzień 7 stycznia 2010r., zaś wspólne 
posiedzenie komisji, zgodnie z sugestią Wójta Gminy, na dzień 6 stycznia 
2010r. godz.14.00. Zaproponował też, aby posiedzenie komisji  poprowadził 
Radny Antoni Grygierzec Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 
Propozycje zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad.8 

Informacje bieżące.  
 
W informacjach bieżących Wójt Stefan Wodniak poinformował, że została 
uchylona przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach uchwała o urzeczeniu 
na czas nieokreślony nieruchomości ze względu na to, że kompetencja ta leży w 
gestii wójta. 
 
Pan Wójt przypomniał o podtopieniach mających miejsce w czerwcu bieżącego 
roku. Wyjaśnił, że to, co się stało nie było zależne od naszego działania, ale od 
długotrwałych intensywnych opadów deszczu. Tam gdzie jednak da się 
zapobiec zostały podjęte kroki w celu usunięcia niedociągnięć.  
Poinformował, że kwoty poniesione na akcję powodziową i udzielenie pomocy 
poszkodowanym zostały zrefundowane przez Wojewodę, Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej,  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Również 
z pomocą poszkodowanym przyszło Miasto Tarnowskie Góry, które 
przeznaczyło kwotę 10 000,00zł. Kwota ta została rozdysponowana zgodnie z 
przeznaczeniem.  
Poinformował też, że został złożony również wniosek do Wojewody                         
o dofinansowanie naprawy urządzeń wodnych.  
 Ponadto Wójt poinformował, że: 
� Lokalna Grupa działania prowadziła nabór wniosków i dwa nasze 
mikroprojekty zostały pozytywnie rozpatrzone.  
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� w dniu 5 stycznia 2010r. na godz. 17.00 Ksiądz Biskup Ordynariusz zaprasza 
na spotkanie opłatkowe samorządowców. Zaproszenie jest dla 10 osób, ale 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszyscy Radni wzięli w nim udział. 

 
� w dniu 16 stycznia 2010r. o godz. 11.00 będzie spotkanie opłatkowe o 
zasięgu diecezjalnym. Gmina Bestwina została wybrana na miejsce tego 
spotkania.  

 
Pan Andrzej Kamiński radny Sejmiku Województwa Śląskiego podziękował za 
współpracę. Stwierdził też, że wybranie gminy Bestwina na miejsce 
diecezjalnego spotkania opłatkowego jest dla gminy wyróżnieniem. 
Podziękował za możliwość spotkania się na terenie gminy Bestwina w imieniu 
Akcji Katolickiej. Złożył wszystkim życzenia noworoczne.  
 
Następnie  Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poinformował o życzeniach, 
które wpłynęły na jego ręce.  
 
Ad.9 

Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
 
- Rada Sołecka w Kaniowie wnioski wg załącznika 
- Rada Sołecka w Janowicach wnioski wg załącznika.  
 
Radny Stanisław Nycz zapytał, kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie 
skrzyżowania przy piekarni w Bestwinie. 
 
Odpowiedzi udzielił  Zastępca Wójta Artur Beniowski informując, że za 
odśnieżanie tego skrzyżowania odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych 
w Bielsku-Białej.  
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek poruszył sprawę brudnej wody z ujęcia 
wody pitnej w Kaniowie w okresie świątecznym. Zaznaczył, że woda była 
bardzo brudna i należy dołożyć starań, aby w trybie pilnym zapobiec na 
przyszłość takiemu stanowi.  
 
Wyjaśnień udzielił Pan Wójt Stefan Wodniak informując, że woda była taka z 
powodu dużej rozbiórki w tym okresie. Na poprawienie sytuacji gmina nie ma 
wystarczających środków finansowych. Podkreślił, że jeżeli Grupa Rybacka 
zacznie działać, to dostanie środki do wykorzystania na rzecz gminy w kwocie    
4mln zł i wtedy można będzie zmodernizować wodociągi. Przeprosił wszystkich 
mieszkańców za niedogodności związane z brudną wodą.  
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Ad. 10 

Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
  
- Wyjaśnienie Arkadiusza Maja Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół i 
Przedszkoli w załączeniu, 
 
- Pismo do Komisariatu Policji kierowane przez Zastępcę Wójta Artura 
Beniowskiego w załączeniu, 
 
- Pismo do PKP kierowane przez Zastępcę Wójta Artura Beniowskiego                 
w załączeniu, 
 
Ad.11 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek podziękował za współpracę. 
Podsumował, że nie był to rok zły, na zakończenie zwykle pamięta się tylko 
dobre chwile. Przyszły rok, będzie rokiem trudnym. Wyraził jednak nadzieję, że 
będzie przebiegał w dobrej atmosferze. Życzył zdrowia, dużo miłości, 
satysfakcji z pracy zawodowej, realizacji zamierzeń. 
 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Jerzy 
Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXXV sesję 
Rady Gminy Bestwina w dniu 30 grudnia 2009r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz.10, a zakończyła o godz. 13.30 
 
Protokolant:                         Sekretarz obrad: 
Insp.Halina Grygierzec    Radny Edward Jonkisz 

 
 


